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Argonavtertogtet Apollonios fra Rhodos Hent PDF ARGONAUTERTOGTET (Argonautika) eller JASON
OG DET GYLDNE SKIND er den græske digter Apollonios' hovedværk og det eneste digt, der er bevaret
fra hans hånd. Heltedigtet er skrevet på heksametervers (epos) og beskriver Jason i spidsen for argonauterne

på jagt efter det gyldne skind i Kolchis (det nuværende Georgien).

Bogens første og anden sang omhandler udrejsen, mens det i ARGONAVTERTOGTETS tredje sang berettes,
hvad kong Aietes af Kolchis krævede af Jason for at udlevere skindet, og hvordan Medea blev forelsket i
Jason og med trolddom hjalp ham til at udføre de opgaver, som kong Aietes havde stillet. I fjerde og sidste

sang fortælles det, hvordan Jason og Medea flygter tilbage til Grækenland sammen.

ARGONAVTERTOGTET er næst efter efter Iliaden og Odysseen det første større græske helteepos.
Apollonios forholder sig flittigt til Homer, hvorfor det kun er muligt at forstå teksten fuldt ud, hvis man også
kender de homeriske digte. Men der er også forskel i behandlingen af guderne, i opfattelsen af heltene (Jason
kan tolkes som "anti-helt") og i fremstillingen af personernes psykologi, hvor Apollonios især har lært af

Euripides.

ARGONAVTERTOGTET foreligger her i en digital udgave af C. P. Christensen Schmidt oprindelige
oversættelse fra 1897.

Apollonios fra Rhodos (295-215 f.Kr.) levede i det tredje århundrede f.v.t. Han er efter alt at dømme født og
opvokset i Alexandria, hvor han i en periode fungerede som leder af det berømte bibliotek. De sene år af sit
liv har han formentlig opholdt sig på øen Rhodos, hvoraf han har fået sit tilnavn. Opholdet skyldtes ifølge
kilder, at han ikke lykkedes som digter i Alexandria. Apollonios hører ikke desto mindre til blandt antikkens
vigtigste digtere, og han har haft stor indflydelse på den senere episke digtning, ikke mindst på en digter som

Vergil.
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